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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 17 mei 2022
Onderwerp: Kaderbrief 2023
Kenmerk: 1841307/1841308
Bijlagen: Kaderbrief 2023
1.

Inleiding
In de Financiële verordening is opgenomen dat het college van Gedeputeerde Staten voor het
zomerreces aan Provinciale Staten de kaderbrief ter vaststelling toezendt. Deze kaderbrief vormt
de start van de begrotingscyclus 2023 en bevat de kaders voor de begroting 2023 en de
meerjarenraming.
Bij het opstellen van deze kaderbrief is sprake van grote onzekerheid over de macro economische
ontwikkelingen. De beperkende maatregelen, die nodig waren om de coronacrisis te bestrijden, en
de Russische inval in Oekraïne leiden tot een instabiele macro economische situatie die zich lastig
laat voorspellen. Naast onnoemlijk menselijk leed en grote vluchtelingenstromen schaadt de oorlog
in Oekraïne de wereldhandel, waardoor de negatieve effecten van de coronacrisis nog eens
worden versterkt. Dit merken we ook in Noord-Holland. De energieprijzen zijn tot ongekende
hoogte gestegen, de inflatie is flink toegenomen en bouwprojecten staan onder druk door de
beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en de sterke toename van de prijzen van deze
grondstoffen.
De genoemde onzekerheden op macro economisch gebied kunnen de begroting van de provincie in
sterke mate beïnvloeden. Wij hebben er daarom voor gekozen terughoudend te zijn met het
opnemen van nieuw beleid en nieuwe projecten/activiteiten in deze kaderbrief. Door prudent
financieel beleid te voeren kunnen wij een financieel kader presenteren met een positief saldo. Dit
biedt ons als provincie enige flexibiliteit om financiële tegenvallers op te vangen en dit maakt ons
wendbaar om in te kunnen spelen op urgente opgaven wanneer deze zich voordoen.
Wel maken we voor uw Staten inzichtelijk welke voorstellen op tafel hebben gelegen waar het
positieve begrotingssaldo ook voor ingezet zou kunnen worden. Wij zullen deze voorstellen,
voorzien van een toelichting, ter informatie aan uw Staten toezenden voor de behandeling van de
kaderbrief in de commissies.

2.

Doelstellingen en evaluatiecriteria
In de kaderbrief 2023 – 2026 wordt een beeld geschetst van het meerjarig financieel beeld van de
provincie Noord-Holland. Daarbij betrekken wij zowel de beleidsmatige trends in Nederland en
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Noord-Holland als macro-economische ontwikkelingen. Wij beoordelen welke gevolgen deze
mogelijk hebben voor de provinciale financiën.
Daarnaast stellen wij in het hoofdstuk “Begrotingsbeleid” een aantal kaders voor dat wij zullen
hanteren voor het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming. Daarmee beogen wij
de voorwaarden te scheppen voor een robuust begrotingsbeleid, dat voldoet aan de externe eisen
van onze toezichthouder BZK en aan onze eigen wens voor een duurzaam sluitende begroting.
In hoofdstuk vijf worden de ontwikkelingen geconcretiseerd tot het meerjarig financieel beeld
2023 – 2026. Startend met de vigerende meerjarenraming worden alle ontwikkelingen benoemd
en toegelicht waarvan wij voorstellen deze in het begrotingskader op te nemen. Bij elkaar leiden
deze voorstellen tot een meerjarig sluitend begrotingsbeeld.
In hoofdstuk zes zijn de beleidsvoorstellen die (mede) betrekking hebben op het lopende jaar 2022
apart opgenomen. Na vaststelling van deze kaderbrief zullen de voorstellen in de tweede
begrotingswijziging worden verwerkt.

3.
Proces en procedure
Op 4 juli 2022 vindt in Provinciale Staten het debat over de kaderbrief plaats. Daarna zal de
kaderbrief dienen als basis voor de op te stellen concept begroting en meerjarenraming 2023 2026, waarover volgens de planning van PS op 14 november de algemene beschouwingen zullen
plaatsvinden.

4.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 40-2022

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 mei 2022;

gelet op de financiële verordening provincie Noord-Holland 2021,

besluiten:
1. In te stemmen met de financiële uitgangspunten in de kaderbrief 2023
2. In te stemmen met het geactualiseerd financieel kader voor de meerjarenraming 20232026
3. In te stemmen met het begrotingsbeleid op basis van het criterium duurzaam structureel
en reëel evenwicht
4. In te stemmen met de voorgestelde beleidsontwikkelingen die in deze kaderbrief zijn
opgenomen.
5. De kaderbrief 2023 vast te stellen.

Haarlem, 4 juli 2022

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier
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